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Guided by Nature

Schellevis® produceert een uniek 
assortiment aan sierbestrating en 

elementen van beton. 
De natuur is een belangrijke 

inspiratiebron voor de tijdloze 
producten. 

Onze tegels en vaak stapelbare 
elementen stralen rust en eenheid 
uit. Ze geven tuinen, terrassen en 

openbare ruimtes een karaktervolle 
uitstraling. Zo verandert elke 

buitenruimte in een harmonieuze, 
duurzame leefomgeving.

Bezoek onze website en bekijk 
bijzondere buitenruimtes ingevuld 

met Schellevis® producten.
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Foto’s Cees Rijnen

Normeco ontwikkelde eigen ecologisch voegmiddel

‘Jack Weijers van het Brabantse bedrijf Normeco kwam ter plaatse helpen toen ik vroeg om bege-

leiding voor het bestraten van een grote tuin in Landgraaf,’ zegt Jeroen Dijkstra van Tuin A-Part uit 

Hoensbroek (Limburg), die als zelfstandige tuinen aanlegt. Dijkstra had al vaker met Normeco’s 

voegmiddel StoneFlex gewerkt, maar geen ervaring met zo’n groot oppervlak. Weijers: ‘Deze ser-

vice bieden we onze klanten graag om hen op weg te helpen.’ Dijkstra: ‘Hij gaf allerlei handige tips 

die ik wil onthouden voor een volgende keer.’
 
Auteur: Rosanne de Boer

‘We begeleiden hoveniers op 
locatie en geven advies over 
onze voegmiddelen’

Jeroen Dijkstra neemt even pauze na het voegen van de tegels
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Niveauverschil
‘Je kunt heel fijn werken of juist wat grover,’ 
zegt Dijkstra. ‘Bij Aqua XP voegen we van 2,5 
tot 40 millimeter. Ik had hem gevraagd bij 
StoneFlex te helpen omdat ik een aanvraag 
voor een groot project in Landgraaf kreeg van 
100 vierkante meter. Ik had dat nog niet eerder 
gedaan. Het gaat om een grote tuin van een 
particulier met wat niveauverschil.’ Met de hulp 
van Normeco was de klus met drie mensen in 
drie uur geklaard. ‘Hij gaf handige tips die ik 
onthoud voor een volgende keer. Zo zei hij dat 
het verstandig is om bij een tuin met een groot 
verval bij het lage gedeelte te beginnen met de 
bestrating, omdat het water anders veel te snel 
naar beneden loopt en het geen kans krijgt de 
voegen uit te spoelen. Juist omdat ik dacht dat 
het bij zo’n grote oppervlakte lastig zou worden 
met schoonmaken, had ik het hem gevraagd. 
Met zijn tips durf ik het een volgende keer zelf 
aan.’  

Genoeg water
Weijers geeft ter plaatste aan hoveniers ook 
deze adviezen: ‘Test altijd hoe een tegel rea-
geert door een proefstukje te maken. Werk 
bij StoneFlex altijd op droge stenen. Bij zeer 
smalle voegen kun je eerst wat brekerszand of 
zilverzand invoegen en trillen. Zorg wel dat de 
bovenste 3 centimeter nog gevuld kan worden 
met StoneFlex. De voeg gaat hierdoor wat 
beter openstaan en je hebt het onderste deel 
gevoegd met zeer voordelig zand, waardoor je 
minder StoneFlex gebruikt.’

Na een slok water vervolgt hij: ‘Als je het opper-
vlak hebt geveegd, getrild en schoongeblazen, 
ga je StoneFlex met water activeren. Gebruik 
meteen voldoende water en blijf dus op één 
plek staan totdat de voeg verzadigd is en er 
water op de stenen blijft staan. Gebruik bij het 

reinigen van het oppervlak ook genoeg water 
om de stenen schoon te spoelen. Een tweede 
persoon kan eventueel helpen met een trekker 
om het water diagonaal van het oppervlak te 
verwijderen.’

In de herfst is het over het algemeen vochtiger 
buiten. Voor het werk in het najaar geeft hij dit 
deze raad aan hoveniers: ‘Het is belangrijk dat 
StoneFlex droog wordt bewaard, ook onder een 
overkapping kan het nog vochtig zijn. Aqua XP 
is ook leverbaar in pakjes van 2 kilo, zodat er 
voor een klein deel geen hele emmer nodig is. 
Met beide bindmiddelen kun je in de herfst en 
winter ook goed werken, zolang het niet vriest.’

Zelf ontwikkeld
Normeco gebruikte, voordat StoneFlex ontwik-
keld was, vooral Fugensand, een ecologisch 
voegmiddel uit Duitsland. ‘Bij Normeco heb-
ben we duurzaamheid hoog in het vaandel 
staan,’ vertelt Weijers. ‘Om transportbewegin-
gen te minimaliseren, wilden we daarom zelf 
een product bedenken van Nederlands zand. 
StoneFlex is ontwikkeld in samenwerking met 
TNO Delft. Het bevat, naast Nederlands zand, 
ook basalt dat net over de grens uit Duitsland 
wordt gehaald. StoneFlex is een verbeterde 
versie van polymeer voegen in het algemeen.’ 
Voordat Normeco dit product ontwikkeld had, 
was het bedrijf importeur van Fugensand. 
Over de kwaliteit van dit Duitse voegmiddel is 
Weijers gematigd enthousiast. ‘StoneFlex heeft 
veel betere kenmerken. We vertellen mensen 
dat Fugensands kwaliteit snel terugloopt. Deze 
voeg dient zeker om de twee jaar bijgehouden 
te worden, waar StoneFlex veel langer goed 
blijft. We laten Fugensand daarom langzamer-
hand uit ons assortiment verdwijnen.’  
 
 

Demonstreren
‘Of de vraag naar de producten van Normeco 
is gestegen na het ontwikkelen van eigen 
ecologisch voegmateriaal?’ Weijers knikt: ‘De 
vraag naar StoneFlex stijgt continu. Nieuwe 
klanten ontdekken het. We leveren aan grote 
partijen. Onze producten worden vooral via 
onze dealers besteld of via dealers van onze 
grotere klanten. We begeleiden hoveniers op 
locatie zodat we de best mogelijke verwerking 
kunnen demonstreren. StoneFlex is echter 
eenvoudig te gebruiken met de aanwijzingen 
die op de zak staan.’ Normeco adviseert bijvoor-
beeld om bij gebruik op bestaande bestrating 
eerst oud voegmateriaal en onkruid volledig 
te verwijderen. ‘Bestrijd vooraf ook mieren en 
andere insecten voor onderhoudsvrije voegen.’ 
Normeco staat bekend om de onderhoudsvrije 
voegen. ‘Door meer bindmiddel te gebruiken 
zijn StoneFlex en Aqua XP zeer eenvoudig te 
verwerken en blijft de voeg veel langer goed.’ 
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Het werk aan het grote project in Landgraaf is bijna voltooidJeroen Dijkstra koos een droge dag voor het buitenwerk

Jack Weijers is voegenspecialist en geeft advies aan hoveniers
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Toonaangevende Professionele garantie*

*Bezoek egopowerplus.nl voor de voorwaarden.

WERKEN AAN EEN SCHONE,
STILLE EN VEILIGE TOEKOMST

De tijden zijn veranderd en ook het gereedschap dat we gebruiken. En onze nieuwe Professional-X 
serie is hiervan het ultieme bewijs. Neem de EGO Power+ bladblazer. Uitgerust met de meest 

geavanceerde lithium-ion accu die er bestaat. Met evenveel vermogen als een brandstof machine 
en een stevige constructie om dagelijks gebruik onder alle weersomstandigheden te doorstaan. 
Zijn indrukwekkende luchtverplaatsing verslaat alle andere bladblazers op de markt. En hoewel 

deze bladblazer evenveel vermogen heeft als brandstof bladblazers, is deze stiller, trilt minder en 
stoot deze geen uitlaatgassen uit. Tijd om over te stappen op de kracht van EGO.

DE NIEUWE EGO 56V PROFESSIONAL-X SERIE. 
ONOVERTROFFEN. 

#powerreimagined 

BLAAST BRANDSTOF 
BLADBLAZERS OMVER.

egopowerplus.nl 
challenge2025.eu
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